Rekolekcje radiowe: ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
Warszawa, 15 maja – 12 czerwca 2016 r.

TYDZIEŃ IV

TYDZIEŃ IV, Medytacja 3, Łk 15, 1-7
Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a
zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i
wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo
znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa
będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

 Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
 Wzbudźmy intencję prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
 Wyobraźmy sobie Jezusa niosącego owcę na ramionach.
 Prośmy o łaskę radości i wdzięczności z odnalezienia przez Dobrego Pasterza.
 Rozpocznijmy rozważanie Słowa Bożego.

Punkt 1. Pasterz szuka owcy
Pasterz jest wierny swojej miłości do wszystkich owiec. Tym bardziej poszukuje z troską tej,
która zaginęła. Wychodzi po nią, przypuszczając, że odeszła daleko i już nie słyszy jego
głosu. Może wplotła się w ciernie i nie może się stamtąd wydostać? Pasterz szuka owcy
i woła tak długo, aż ją znajdzie. Jaka jest moja troska o tych, którzy oddalili się od Boga?

Punkt 2. Znaleziona owca
Pasterz znajdując owcę, widzi, że jest brudna i poraniona. Podchodzi do niej i przytula,
„bierze z radością na ramiona”. Jak często gesty mogą wystarczyć za słowa. Przypomnę sobie
sytuacje, kiedy bezsilny i poraniony, byłem niesiony na ramionach Boga.
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Punkt 3. Wielka radość z powrotu
Zazwyczaj skupiam się na swojej radości z nawrócenia, zerwania z grzesznym życiem. I nie
przypuszczam nawet, że całe niebo cieszy się z mojego nawrócenia. Czy czuję wdzięczność
wobec wszystkich świętych, którzy modlą się za mnie i czekają na mój powrót?
Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz”.
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